Pregària
∗Pels malalts i malaltes: Àngela, Artur, Rosa, Oscar, Marta P, Nicolas,

Ramon L , Mercè R, Raquel R i les seves famílies.
∗Per L’Ada i el seu petit que té moltes ganes de néixer.
∗Per les persones més grans de la comunitat.
∗Pels nois i noies de la nostra comunitat.
∗Per les esglésies de SBD.
∗Per les persones que pateixen a causa de conflictes ,de la guerra i
especialment per les persones d’Haití.
∗Per les escoles El buen Pastor de Malabo i Talita cum de Evinagong a
Guinea i els missioners que hi estan treballant.

21de febrer de 2010
Número 1209

Benvingut!

C/Reina Elionor 177
08205 Sabadell
tel. 937103540

Benvingut/da a la Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell, volem
ser una església dinàmica i vibrant situada al Barri de Gràcia, Sabadell.
El nostre paper i la nostra visió és l’ evangelització i la transformació de la
nostra societat. Gaudeix amb nosaltres de totes les activitats i serveis!

Cultes
Diumenge: Escola Dominical 11h del mati.
Culte de predicació a les 6 de la tarda.
Dijous: Culte de pregària a les 8 del vespre.

Corals
Al·leluia:
L’Estel:

Senyores

Diumenge a les 8 del vespre.
Diumenge 2/4 de 1 del migdia.

Caldera
Grup de pregària

15 min. abans del culte.
Lloc: Guarderia.

Dijous a 2/4 de 7de la tarda

Beneficiència

-Repartim roba i aliments
-Classes de català i cuina
Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del mati.

Diaques 2n dimarts de cada mes a les 2/4 de 9 de la nit.
Francesc Asenjo,609475704; Amadeu Garcia,620603042; Xavier Nouvilas, 650439796;
Marta Puig,687718941; Myriam Rodriguez,676233434;

21 de febrer//28 de febrer
Diaca de torn:
Paco A//Xavier N
Torn de porta:
Gregori P//Ruben R

Aniversaris
22 Lois G
25 Gregori P

Si teniu noticies, comentaris, o coses que us semblin que poden ser interessants per
compartir ens ho feu arribar al mail del fulletó: fulleto@1eebs.com

"Que els mots de la meva boca, i la
meditació del meu cor,
siguin agradables davant teu,
Jahvè, Roca meva i Redemptor meu!"
Salm 19:14

Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A

El dia més bonic? Avui.
L'obstacle més gran? La por.
La cosa més fàcil? Equivocar-se.
L'error més gran? Enfonsar-se.
L'arrel de tots els mals? L'egoisme.
La distracció més gentil agradable? El treball
La pitjor derrota? El descoratjament.
El millor professor? Els infants.
La primera necessitat? Comunicar-se.
El que ens fa més feliç? Ser útils als altres.
El misteri més gran? La mort.
El pitjor defecte? El mal humor.
La persona més perillosa? La mentidera
El sentiment més dolent? La rancúnia.
El regal més bonic? La comprensió.
El més essencial?. La família.
La ruta mes ràpida? El camí correcte.
La sensació més grata? La pau interior.
L'esguard més feliç? El somriure.
El millor remei? L'optimisme.
La satisfacció més gran? La feina ben feta.
La força més potent del món? La fe
Les persones més necessàries? Els pares i les mares.
La cosa més bella del món? L'AMOR
Maria Teresa de Calcuta
"La vida és un viatge en que no hi ha camins planers: Tot són

pujades i baixades."

REBOST
Continuem treballant en el servei del rebost quinzenalment.
La teva col·laboració i participació continua essent necessària per realitzar les
diferents les tasques: de distribució i /o emplenar el rebost amb aliments, oli,
arròs,llegums, tonyina. Pots canviar paquets de llet.
Proper dia de distribució:27-2-2010

LA PREGUNTA DE L’ED
CIUTAT DE LA BIBLIA
3a Pista: "En aquesta ciutat, que avui ja no
existeix, un rei persa hi tenia establert el
govern central i regnava sobre 127
provincies "
2a Pista:"Un llibre sencer de la Biblia passa en
aquesta ciutat"

El proper dia 26 e febrer a les 20h 30’
passarem la pel·lícula A prueba de
fuego. És la història d’un jove bomber
que, malgrat convertir-se en un heroi,
passa per una greu crisi matrimonial.
Drama romàntic protagonitzat per Kirk
Cameron, conegut per la sèrie Els
problemes creixen.

AGENDA
26-Pel·licula: A prueba de fuego.
27- Rebost
- Assaig músics 2/4 de 11 del mati
4-3 Presentació llibre Lluís Recoder a
la Unida de Terrassa. 20h30’
5-3 Reunió caps de ministeris 20h30’

ATENCIÓ PASTORAL

1a Pista: Ciutat de l'Antic Testament.
Apareix en una visió a un dels profetes".

HAITI
Els germans Daniel Banyuls, Elias Nofuentes i
Matias Meseguer, han viatjat a Santo Domingo,
per organitzar les compres de maaterial
sanitari i aliments per distribuir a Haiti.
Informació:
http://fundacionabside.blogspot.com/

PROGRAMES TV
Us recordem :
El Programa Buenas Noticias TV s’emet tots els
diumenges a les 8’45 a la 2.
Nèixer de Nou, cada últim diumenge de mes a
partir de les 10h10’ del matí.

Les persones que desitgin mantenir una entrevista amb el pastor Melero, truqueu al
630113463 per poder concretar dia i hora.

